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از تأسيس بنياد تا تصويب سند

مروري بر تحوالت بنياد ملي نخبگان درمصاحبه با دكتر آريا الستي
بنياد ملي نخبگان ،به عنوان نهاد تخصصي سياستگذار امور نخبگان و صاحبان استعدادهاي برتر ،نهادي است
با عمري كمتر از  10سال كه در مدت كوتاه فعاليت خود ،تأثيرات مهمي بر جاي گذاشته است .آشنايي با اين نهاد،
ح��وزۀ مأموريتها و فعاليتها و نيز راهبرده��ا و جهتگيريهاي عمدۀ آن ،براي فعاالن در عرصۀ آموزش و پرورش
استعدادهاي درخشان نه تنها مفيد ،بلكه ضروري است .در ميان كساني كه نظرات و ديدگاههايشان در تعيين سمت
و س��وي حركت بنياد ملي نخبگان مؤثر بوده اس��ت ،نام دكتر آريا الستي درخور درنگ و توجه ويژه است .مروري بر
كارنامۀ علمي و پژوهش��ي و س��وابق اجرايي ايشان حاكي از آن است كه خود از چهرههاي شاخص علمي كشور و در
كنار آن ،مديري برخوردار از نگاه عميق و راهبردي است:
عضو هيأت علمي دانشكدۀ مهندسي مكانيك و استادممتاز ( 1379و  )1387و پژوهشگر نمونۀ دانشگاه صنعتي
شريف ( 1385و  ،)1386رئيس مرکز تحقيقات سياست علمي کشور ( 1384تا  ،)1388معاون پژوهش و برنامهریزی
بنیاد ملی نخبگان و رئیس ش��ورای راهبری طرح شناس��ایی و هدایت اس��تعدادهای برتر ،شهاب ( 1388تا )1392
و دبیر س��تاد تدوین س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان ( 1389تا  .)1391ايش��ان در حال حاضر رياست ستاد
اجراییسازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان (1392تا کنون) را در بنياد ملي نخبگان بر عهده دارند.
با ايش��ان دربارۀ چگونگي ش��كلگيري و تحول بنياد ملي نخبگان در س��الهاي  1384تا  1391و نيز تدوين و
تصويب س��ند راهبردي كش��ور در امور نخبگان ،به گفتگو نشستهايم .الزم به ذكر است در پايان اين گفتوگو ،بحثي
در خصوص نگاه بنياد ملي نخبگان به «مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان» و نحوۀ اجراي «طرح شناس��ايي و هدايت
استعدادهاي برتر (شهاب)» انجام شده بود كه متأسفانه به دليل كيفيت نامناسب ضيط صوت ،امكان پيادهسازي آن
فراهم نشد .لذا به جهت رعايت امانت ،از انتشار اين بخش گفتوگو خودداري شد.

لطف ًا به اجمال ،بنیاد ملی نخبگان را در قالب تاریخچۀ شکلگیری آن معرفی کنید.
یکی از مراس��می که رهبر معظم انقالب طی دو دهۀ اخیر مصرانه تأکید داش��تهاند که اجرا شود،

دیدار با افراد جوان و استعدادهای برتر است که معموالً در اوایل مهر انجام میشود و طی این جلسات،
جوانان و دانشجویان مستعد دغدغههاي خود را مطرح ميكنند .رهبري در اواخر دولت هشتم پیشنهاد
دادند که خوب اس��ت بنیادی تش��کیل ش��ود تا مس��ائل نخبگان را به صورت خاص پیگیری کند و
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جایگاهش را هم تعیین کردند .فرمودند که قبول ندارم ذیل یک وزارتخانه باش��د ،بلكه خوب اس��ت
بنیاد در تشکیالت ریاست جمهوری باشد تا به امکانات کشور دسترسی بهتری داشته باشد .در اواخر
دولت هشتم گفتوگوهایی در دولت انجام شد و پیشنویس اساسنامۀ بنياد را تهیه کردند.
در س��الهای نخس��ت دولت نهم كار با جدیت پیگیری شد ،اس��اسنامه در شورای عالی انقالب
فرهنگی به تصویب رس��يد و نخس��تين رئیس بنیاد ملی نخبگان انتخاب شد .در دورۀ اول ،معاون اول
رئیس جمهور ریاس��ت بنیاد را بر عهده داش��ت و قائممقامي داش��ت که کارهای اجرایی بنیاد را انجام
ميداد .با فعالیتهای اولیۀ آقاي دکتر زلفیگل ،قائممقام وقت بنياد ،كارهايي از جمله تعیین اعضای
هیأت امنا و تدوين آییننامههای اولیۀ بنیاد انجام شد.
چند ماه بعد آقای دکتر واعظزاده به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انتخاب ش��دند
و ریاس��ت بنیاد هم به ایشان سپرده شد .اس��اسنامه هم تصحیح شد تا دیگر الزامی نباشد كه رئیس
بنیاد ،معاون اول رئیس جمهور باش��د .با حضور ايش��ان ،کارها سرعت و سازماندهی بهتري پیدا کرد.
در ابتدای دولت دهم ،خانم دکتر س��لطانخواه و در دولت یازدهم هم ،دکتر س��تاري معاونت علمی و
فناوری و ریاست بنیاد را بر عهده گرفتند.

مديريت همزمان معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور بر بنياد ملي نخبگان را چگونه

ارزيابي ميكنيد؟

البته ریاس��ت بنیاد ضرورتاً بر عهدۀ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیست .در اساسنامه

ذکر ش��ده اس��ت که رئیس بنیاد ،يك��ي از معاونان رئیس جمهور اس��ت .اما به دلی��ل نزدیکی حوزۀ
مأموریتها ،رؤس��اي جمهور این طور تش��خیص دادهاند که بنیاد و معاونت علمی و فناوری را یک نفر
مدیریت کند.
اين موضوع ،هم مزایا و هم معایبی دارد .يكي از مزایایش این است که به دلیل ارتباط موضوعی،
هر دو مجموعه میتوانند از امکانات همدیگر اس��تفاده کنند و همافزایی به وجود بیاورند .تا كنون هم
حتیالمقدور س��عی شده تا از امکانات همدیگر اس��تفاده کنند و در زمان الزم نقاط ضعف همدیگر را
بپوشانند.
اما اشکاالتی هم میتواند به آن وارد شود .اين دو سازمان ،بسیار استراتژیک و در عين حال جوان

هس��تند و الگوی مش��ابهی هم نداشتهاند .یعنی ما قب ً
ال تجربۀ آن را نداشتهایم و در خارج از کشور هم
چنين الگو و نمونهای وجود ندارد و کام ً
ال يك تجربۀ بومی است .وقتي این دو سازمان تحت مدیریت
یک نفر قرار بگیرد ،آن یک نفر اگر رس��تم دس��تان هم باشد ،بیشتر از دو دست كه ندارد .برای حمل
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مأموریت بنیاد ملی نخبگان عمدت ًا در حوزۀ سیاستکاری و برنامهریزی کالن امور نخبگان و هماهنگی با ديگر نهادها است.

یک بار سنگین ،شما شايد بتوانید آن را با یک دست بلند کنید؛ اما برای شکل دادن به آن ،یک دست

هرگز کافی نيس��ت .این دو نهاد در حال ش��کلگیری هس��تند .لذا طی این چند سال ،بعضاً کمبودها
و کندیهایی به وجود آمده که باید س��عی کرد برطرف ش��ود .همچنين ممکن است این سوگیری به
وجود آید که مسائل مربوط به نخبگان ،فقط و فقط به حوزۀ علمی و فناوری محدود میشود .اين هم
میتواند یکی از نقاط ضعف موضوع باشد.

مهمترين مأموريتهاي بنياد ملي نخبگان چيست؟

در اساسنامۀ بنیاد ،مأموریت بنیاد کام ً
ال ذکر شده که عمدتاً در حوزۀ سیاستکاری و برنامهریزی
کالن امور نخبگان و هماهنگی با ديگر نهادها اس��ت .البت��ه ،نخبه و جامعۀ نخبگانی که میگوییم ،از
یک دانشآموز مس��تعد تا یک فرد نخبۀ کهنسال را ش��امل ميشود .به همۀ آنها نخبه نمیگوییم ،اما
همۀ آنها در اجتماع نخبگاني مورد توجه هستند.
ما بايد صاحب استعداد را شناسایی و هدایت کنیم و موانع را از جلوی پاي او برداریم تا به مرزهای
نخبگی برس��د و ش��رایط اثرگذاری او را در کش��ور به وجود آوریم تا جامعه بتواند از او استفاده کند و
بعدها در مقام یک الگو برای س��ایر جوانان قرار بگیرد .اين یک مس��یر بس��یار طوالنی ،با فعالیتهای
بس��یار متنوع اس��ت .ضمناً بايد این کارها را در تمامي حوزههای علم��ی ،مدیریتی ،هنری و ادبی که

در مأموریتهای بنیاد در نظر گرفته ش��ده انجام بدهيم .در یک دورهای بايد خوب شناس��ایی کنیم،
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در دورهای بايد پشتیبانی مالی کنیم ،در دورهای

اگر قرار باشد بنیاد ملی

نخبگان همۀ وظایف را در
همۀ زمينههاي نخبگی و
استعدادی بر عهده بگیرد،

باید یك دولت تشکیل دهد

و برای هر کاری یك وزیر
داشته باشد ،در حالی که
کسی این را نخواسته و نظر

رهبری هم این نبوده است

ديگر بايد مسیر را باز کنیم که جنس این کارها با
هم خيلي متفاوت است.
البته برای همۀ این کارها در کش��ور مس��ئول
داری��م .اگر بخواهیم در ح��وزۀ دانشآموزی کاری
انجام بدهی��م ،آموزش و پرورش میگوید پس من
چهکارهام .در حوزۀ فناوری ،وزارت صنایع و میگوید
این مربوط به حوزۀ کاری من است .وزارت علوم و
ديگر نهادها هم همينطور .ما که نمیتوانیم برای
نخبگان دولت دیگری تش��کیل دهیم .قرار نيست
بنی��اد ،دولت کوچکی در دل دولت بزرگ ش��ود و
هم��ۀ کارها را خودش انجام ده��د .بنیاد تنها بايد
ظرفیتهای ملی را در جهت امور نخبگان هماهنگ
کند ،سیاستگذاری کند و به کار بگیرد .البته ،این
کار خيلي پیچیدهای اس��ت؛ خیلی سختتر از آن
است که بنياد خودش بخواهد اقدام کند.

به نظر ش�ما ،بنياد ملي نخبگان تا چه حد در مس�ير انجام مأموريت خود درس�ت پيش

رفته است؟

به نظر من بنیاد در ابتدا با شتابزدگی ،شدیدا ً به تصدیگری متمایل شد .وقتی شما تصدیگری

میکنید ،یعنی میگویید من خودم میخواهم شناس��ایی کنم ،حمایت کنم و - ...مث ً
ال به دلیل اینکه
دانش��گاه این کار را خیلی خوب انجام نمیدهد .در نتيجه ،از این طیف وسیع سهبعدی مأموریتهایی
که گفته شد ،بنياد تنها جزء کوچکی را میتواند انجام دهد و نمیتواند به تمام آن برسد .چون خودش
وارد گود شده ،ديگر بیرون گود نیست که به این و آن بگوید چه کار کند.
ما مس��یر نخبگی را به چند مرحله تقس��یم ميکنیم« :آغازگران»« ،آیندهسازان»« ،سرآمدان» و
«نخبگان»« .آغازگران» به آن اس��تعدادهایی گفته میش��ود که در سنین پايين هستند ،هنوز بروز و
ظهور استعدادي ندارند و شما باید آنها را پیدا کنید .اينها عمدتاً در آموزش و پرورش ،در حال تحصیل

هستند« .آیندهسازان» استعدادهایی هستند که در سن خودنمایی هستند ،در مسابقات و جشنوارهها
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ش��رکت میکنند و مبارز میطلبند .شناس��ایی اینها سخت نیس��ت ،چون خودشان را نشان میدهند.

نیازهایی هم که دارند ،عمدتاً نیازهای دوران جوانی و دانش��جویی است ،مانند پول توجیبی و خوابگاه
و امکاناتي برای پیشبرد اهداف تحصيلي .از اینکه جلوتر برویم« ،س��رآمدان» وارد جامعه میش��وند و
میخواهند توانایی خودش��ان را آبدیده نمايند و اثرگذاری کنند .اینها هم شناساییشان ساده است،
چون دارند خودش��ان فعالیت میکنند .اما كاري که ش��ما بايد براي آنها انجام دهید ،خيلي پیچیده و

س��خت اس��ت .مث ً
ال ،اگر بتوانيد شایستهساالری را در نظام اداری کش��ور پياده كنيد ،خیلی از مسائل
نخبگان حل میش��ود؛ یعنی اگر هرکس را در جای اصلی و مناس��ب خودش قرار دهید ،طبیعی است
آنهایی که دارای تخصص و اس��تعداد و دارای تحرک و نخبگی هس��تند ،به راحتي در جای خودش��ان
قرار میگیرند و اثرگذاریشان در کشور زیاد میشود.
در بخش «آغازگران» ،شناس��ایی خيلي س��خت اس��ت .چون ش��ما خودتان باید بگرديد و آنها را
شناس��ایی کنید .طرح ش��هاب نمونۀ این کار است .در طیف «سرآمدان» اگرچه شناسايي آسان است،
اما نمیدانیم چهکار برايش��ان بکنیم .در عوض ،طیف «آيندهس��ازان» كه عمدتاً دانش��جو هستند ،هم

شناساییش��ان و هم کاری که باید برای آنها انجام دهیم ،س��اده اس��ت .مث ً
ال میخواهد در کنفرانسی
شرکت کند ،کتابی بخرد و...

وقتي ش��ما عجله دارید ،شتابزده هس��تيد و میخواهید تصدیگری کنید ،طبيعتاً میرويد سراغ

کاری که از همه س��ادهتر اس��ت و آن را انتخاب میکنید :طيف «آيندهس��ازان» را .یک موجی هم به
غلط در کش��ور به وجود آمده که ما دچار مهاجرت نخبگان هس��تیم؛ لذا اين احس��اس وجود دارد كه

مهمترين كار ،توجه به طيف «آيندهس��ازان» است تا مهاجرت نكند؛ در حالی که اص ً
ال اینطور نیست.
اوالً دانش��جو که میرود به خارج تا درس بخواند ،مس��افرت تحصیل��ی ميکند ،هجرت نمیکند برای
اقامت .ثانياً چه كس��ي گفته که او برنمیگردد؟ شاید برگردد .چه زماني معلوم میشود که برمیگردد
یا نه؟ موقعی که دیگر دانش��جو نیست ،درسش تمام شده و میخواهد وارد زندگی حرفهای بشود .آن
موقع اس��ت که ميبيند شرایط کجا مناسبتر اس��ت .لذا ،اگر نيازهاي دوران «سرآمدی» او را درست
برنامهريزي كرده باشيد ،برمیگردد .در اين صورت ،شما با دانشجویانی مواجه میشوید که خرج دورۀ
فوقلیس��انس و دکترايش را دیگران دادهاند و از اقصی نقاط دنیا با توانمندیها و تجربههای متفاوت
در حوزههای مختلف به ایران برمیگردند .به این میگویند گردش مغزها.
بگذريم؛ این مس��ائل موجب ش��د كه بنیاد مدتي به صورت افراطی به س��راغ رویکرد تصدیگری

برود تا اصطالحاً دارو را در جای خودش و در کمترین زمان و به بهترین وجه به مریض برساند .غافل
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از اینکه ـ از نظر من ـ تش��خیص از همان اول نادرس��ت بوده .ش��اید از نظر شما عجیب بياید که یکی
از مديران بنیاد دارد این حرفها را میزند؛ اما من اين را از افتخارات بنیاد میدانم که یک س��ازمان
خودنقدکننده است.

ض�رورت تغيير جهت در مس�ير حرك�ت بنياد ملي نخبگان چگونه مطرح و س�پس

عملياتي ش�د؟

بعد از حدود دو سه سال كه از فعالیتهای بنیاد گذشت ،اين بحث به صورت جدی در بنیاد مطرح

میش��د .عدهای با توجه به تجربیاتشان ،کام ً
ال معتقد به ضرورت تغییر روش بنیاد بودند .نظرشان این
بود كه به جاي تصديگري ،ما باید به سراغ طراحی نظام نخبگانی در کشور برویم.
به اين مثال توجه كنيد :یك تیم ورزشی را در نظر بگیرید که در آن یازده نفر با هم بازی میکنند.
شاید هم هماهنگ نباشند و وظایفشان را درست انجام ندهند .اینجا مربی است که بايد آنها را تنظیم
کند .اما اگر مربی خودش لباس عوض کند و به عنوان بازیکن وارد بازی ش��ود ـ مث ً
ال به این دلیل که

دیگران کارشان را خوب انجام نمیدهند ـ دیگر هيچ امیدي وجود ندارد.
به واسطۀ وجود بنیاد ملي نخبگان ،ما امیدواريم که وضعیت نخبگان در کشور سروسامان بهتري

بگیرد تا قدرت اثرگذاری بيشتري در تحوالت کشور پیدا کنند .اما اگر بنیاد مث ً
ال به جای وزارت علوم
بنشیند ،دیگر این امید وجود ندارد.

به نظر ميرسد حاصل نقدها نسبت به روند تصديگري بنياد نخبگان ،اين بود كه نگاه

راهبردی به امور نخبگان مطرح ش�ود و «س�ند راهبردي كشور در امور نخبگان» هم مولود

این نگاه است .آيا با اين تلقي موافق هستيد؟

هم��انطور که عرض ک��ردم ،نوعي تقابل فکری بین مس��ئوالن بنیاد و مدی��ران مرتبط با حوزۀ
نخبگان وجود داشت .اما عزم جدي براي تغيير به وجود نیامد تا اینکه رهبر معظم انقالب دوباره وارد

میدان ش��دند .این نش��اندهندۀ این است که ایشان کام ً
ال اوضاع را رصد میکنند و مطالب را فراموش
نمیکنند .در بهمن ماه سال  89كه سه چهار سال از تشکیل بنیاد گذشته بود ،رهبري جلسهای را با
حضور رؤسای سه قوه ،برخي اعضاي شورای عالی انقالب فرهنگی ،چندین نمایندۀ مجلس و تعدادي
از مدیران و صاحبنظران حوزۀ نخبگان تش��کیل دادند که رس��انهای هم نش��د .ایشان در آن جلسه،
دغدغههای خودش��ان را در رابطه با نخبگان ،در يازده محور مطرح کردند .بنده همان موقع از رئیس
وقت بنیاد پرس��يدم که آیا رهبري در اين جلسه مطالب را خطاب به شما ميگفتند؟ ایشان پاسخ داد
خیر ،به همۀ حاضران خطاب میکردند؛ يعني رهبری در حوزۀ مدیریت نخبگان ،همۀ جمع را مخاطب
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میدانند .اینطور نیست که ما بنیاد نخبگان درست کردهایم و همه چیز را باید از او بپرسیم .اص ً
ال به
نظر بنده ،بنیاد نخبگان خودش باید سؤالکننده باشد.
رهب��ری دغدغههايي را مطرح كردند و گفتند من نمیخواهم فعالیتهایی را که انجام ش��ده زیر
س��ؤال ببرم .اما برخي دغدغههایی را که هنوز پاس��خ داده نش��ده مطرح میکنم .اینها باید حل شود؛
لذا همه باید دست به کار شوند و یک سند ملی هم مورد نياز است .در این سند ملی ،اوالً باید هدف

کش��ور از پرداختن به موضوع نخبگان مش��خص شود .آیا اين یک فعالیت لوكس است؟ آیا برای اینکه
بچههای درسخوان ما به خارج از کشور نروند این کار را میکنیم؟ هدف چیست؟ چون ديدگاهها در
اين باره متفاوت است،
سازمانها فعالیتهای ناهمراستا انجام ميدهند و همافزایی ایجاد نمیشود ،بلکه هرکس به صورت

جزیرهای عمل میکند؛ مث ً
ال در آموزش و پرورش براي شناسایی و هدایت استعدادها اتفاقاتی میافتد،
اما در آموزش عالی اساس��اً کار دیگری انجام میش��ود .حاال بنیاد هم به اینها اضافه ش��ده و او هم کار

خودش را انجام میدهد .این اتفاق نباید بیفتد .اینکه نخبه کیست ،چرا باید به سراغ او برویم و هدف
از این کار چیس��ت و  ...بايد دقيقاً تبیین ش��ود و بعد ،برای رفع اين چالشها و دغدغهها ،راهحل ارائه

ش��ود .راهحلها هم بايد بر مبنای واقعیات باش��د ،یعنی بشود آنها را در داخل کشور عملیاتی کرد .در
پايان هم فرمودند موضوعات را شورای عالی انقالب فرهنگی پيگيري كند.
در پايان اين جلسه ،رهبري تعبيري به کار میبرند که من شبيه آن را در هيچ موضوع ديگري از
ايشان نشنیدهام« :حرفهایی که من امروز زدم ،خطابه نبود؛ بلكه تکلیف شرعی آقايان است» .خالصه
اینکه در یک جلس��ۀ خصوصی ،به مسئوالن عالیرتبۀ نظام تأکید کردند كه مسئلۀ نخبگان ،موضوعي
عادی نیست که آن را در کنار سایر کارها بگذارید.
حال؛ وقتی به س��ازمانها نگاه میکنیم ،آيا چنین دیدی حاکم اس��ت؟ شما چنین حسی دارید؟

مث ً
ال ،موضوع نخبگان در آموزش و پرورش به مجموعۀ اس��تعدادهای درخشان مربوط میشود .آيا این
موضوع در آموزش و پرورش فوق عادی دیده میشود؟ در آموزش عالی فوق عادی دیده میشود؟ در
وزارت صنعت ـ که یکی از وزارتخانههای راهبردی در حل دغدغههای نخبگان است ـ مسئله را به این
ال به رسمیت میشناسند؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آيا اص ً
شکل میبینند؟ اص ً
ال موضوع نخبگان

جزو دغدغههايش هست یا فراموش شده است؟
اگر قرار باشد بنیاد ملی نخبگان همۀ وظایف را در همۀ زمينههاي نخبگی و استعدادی بر عهده بگیرد،
باید یك دولت تشکیل دهد و برای هر کاری یك وزیر داشته باشد .در حالی که کسی این را نخواسته و
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نظر رهبری هم این نبوده است .نهادها بايد مبناي

کسی كه دارای استعداد است

و اس�تعدادش را در ک�وران
ح�وادث دوران آبدی�ده

میکن�د ،ای�ن ح�ق برایش

ایجاد میش�ود ک�ه بخواهد
اثرگزاری داشته باشد اما این

حق برایش ایجاد نمیشود که

از مزایای بیشتری برخوردار

بشود

همفکریشان و تصمیمگیریشان این باشد که ما
چه کار کنیم تا بتوانیم اس��تعدادها را کشف کنیم،
آنها را به س��وي نیازهاي کشور سوق داده و خوب
پرورش دهیم .س��پس ،زمینهسازی کنیم ـ چه در
بخ��ش خصوصی و چه دولت��ی و عمومی ـ تا اینها
اثرگذار شوند و کشور بهرهمند شود.
بع��د از این جلس��ه ،ش��ورای عال��ی انقالب
فرهنگی تدوین پیشنویش س��ند را به بنیاد ملی
نخب��گان ابالغ ک��رد .در بنیاد هم س��تادی به نام
س��تاد تدوین پیشنویس س��ند به وج��ود آمد و
صاحب��ان دیدگاهی که معتقد ب��ه ضرورت ایجاد
تحول ،تغییر رویکرد ،تغیی��ر نگاه و جایگاه بنیاد
ملی نخبگان و نوع مأموریتهای آن بودند ،مجوز
عمل دریافت کرد.

فرايند تدوين س�ند راهبردي كشور در امور نخبگان ،چگونه انجام شد و چه مالحظاتي

در تدوين اين سند مد نظر قرار گرفت؟

در ابتدا ،روش تدوین س��ند بر اساس چرخۀ سیاستگذاری عمومي ( )Publicانتخاب و اجزایش
مش��خص ش��د .اینکه باید چه اتفاقي بیفتد و اطالعات را باید از کجا جمعآوری یا خلق كرد ،مشخص
و فرایند آن تدوین ش��د .تقریباً تمامی مطالعات قبل از تدوین س��ند در امور استعدادهای درخشان و

نخبگان ،يعني هر کاری كه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي كشور کرده بودند ،جمعآوری شد .چندین
کار پژوهش��ي جدید هم تعریف ش��د و از همه مهمتر ،مکانیزمی برای جمعآوری نظرات صاحبنظران
در سه مرحله به كار افتاد .سعی کردیم همۀ کسانی را که به هر حال گمان میشد جزو نخبگان کشور
هس��تند ،کس��انی را که در حوزههای سیاستگذاری و مدیریت امور نخبگان در کشور ،چه در آموزش
و پ��رورش و چه در آموزش عالی و بهداش��ت و  ،...صاحبنظ��ران در این حوزه بودند ،دعوت کنیم .در
اس��فند ماه س��ال  ،89حدود  50تا  60نفر برای گفتگوی اولیه در دانش��گاه شهید بهشتی گرد آمدند.
حدود ش��ش ماه بعد ،با ديگر حدود  120نفر به مدت دو روز کاری در مش��هد مقدس دور هم جمع
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ش��دند .در بهمن ماه س��ال  ،90آنچه که پیشنویس ش��ده بود ،به صورت يك نسخۀ اولیه ارائه ،نقد و
بررسی و پس از اصالحاتي به شورای عالی انقالب فرهنگی فرستاده شد.

در اين مرحله ،بیان چالشها ،نقدها و پیش��نهادها ،کام ً
ال ساختارنایافته بود .هرکس هرچه گفتني

داش��ت ،ضبط و پیادهس��ازی شد .حجم انبوهي از اطالعات باید با تحلیل و خوشههای موضوعی ایجاد
میش��د .گاهي در این خوش��ههای موضوعی ،با تناقضاتي مواجه میش��دیم .مث ً
ال گاهي چند نفر يك
موضوع را بیان ميکردند؛ اما راهحلهايش��ان با هم خیلی متفاوت و بعضاً متناقض بود .در میان اینها

تعدادي دوقطبی پیدا کردیم ،موضوعاتی که در آنها اختالف نظر زياد بود و اتفاقاً دیدیدم كه بیشترین
تغییر رویکردها باید در همین نقاط اتفاق بیفتد.
از طرف دیگر ،دیدگاهها و نظریههای مختلفي كه در حوزۀ اس��تعداد و نخبگی در دنیا وجود دارد،
تا آنجا که مقدور بود مطالعه ش��د .اسناد باالدستی تجزیه و تحلیل شد .کار مفصلی روی نظرات رهبر
معظ��م انق�لاب و حضرت امام(ره) انجام ش��د .یک گروه از اصفهان کار مفصل��ي در خصوص تجزیه و
تحلیل مسائل نخبگان از دیدگاه قرآن و حدیث برایمان انجام دادند .مواد خام این مطالب موجود است
و ما سعی داريم بعضی از اینها را که ارزش باالیی دارند ،به صورت کتاب چاپ کنیم .خالصه ،از خالل
مطالبی که صاحبنظران مطرح کرده بودند ،چالشهايي اس��تخراج ش��د و همۀ اطالعات به کمیتهای
به نام «کمیتۀ نگارش» ارائه ش��د .کمیتۀ نگارش در مرحلۀ اول چالشها را بررس��ي کرد .حدود 120
چالش در محورهای مشخصتر و کلیتر خوشهبندی شدند .مث ً
ال یکی از چالشهای مهم که رتبۀ یک

ردهبندی را داش��ت ،تفرق در تعریف «نخبگی» بود ،يعني آشفتگی مفهومي .چون هرکسی از دیدگاه
و دریچۀ نگاه خودش «نخبه» و «نخبگی» را تعریف میکرد.
در ميان چالشها و پیش��نهادها ،هرجا که نظرات یکس��ان بود ،مش��كلي نبود .اما در جاهایی دو
نظر مخالف وجود داش��ت .لذا حدود  20مورد نظرات دوقطبی اس��تخراج شد .براي نمونه ،در آموزش
و پرورش ،شناس��ایی با برچس��بزنی یا بدون برچس��بزنی ـ که هرکدام یک فوای��د و دالیلی دارد ـ
يك دوقطبي مهم بود .یا مث ً
ال اينكه در پرورش اس��تعدادها رویکرد جداس��ازی را اتخاذ کنیم یا عدم
جداس��ازی را؟ رویکرد گلخانهای را در پيش بگيري یا رویکرد باغچهای را؟ اینها نظريات دوقطبی بود
که مطرح میشد و پاسخ اكثر این سؤاالت در سند آمده است.
نکتۀ خیلی مهم این است که ما در انتخاب رویکرد ،نباید حرکت زیگزاگ داشته باشیم .نمیشود
در مرحل��ۀ شناس��ایی با ی��ك مدل تصمیم بگیری��م و در مرحلۀ هدایت م��دل تصمیمگیری را عوض
كنيم .تناقضي نباید وجود داش��ته باش��د .همۀ فعالیتها بايد در یک پارادایم و چارچوب فکری باشد.
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ل��ذا با بحثهایی که صورت گرفت ،رویکردهاي اصلي هم انتخاب ش��د .بر مبنای تحلیل مصاحبهها و
مطالعات ،تعدادي «اقدام» طراحی ش��د .یعنی ابتدا چالش مش��خص ش��د ،سپس رویکرد انتخاب شد
و بر مبنای آن ،اقداماتي پیشبینی و طراحي ش��د .ابتدا تعداد اقدامها خیلی زیاد بود .اما وقتي موارد
تکراری حذف و پاالیش شدند ،به حدود  70اقدام رسیديم.

متن س��ند  3نوبت بار از صفر نوش��ته و بيش از  30نوبت ویرایش ش��د .سند مرتباً در حال عوض

ش��دن بود ،هر هفته یك جور بود! تا آنکه در اسفند سال  ،90سند به جایی رسید که کمیتۀ نگارش
احساس كرد کار بيشتري نميشود كرد .بنابراين متن نهايي تقديم شوراي عالي انقالب فرهنگي شد و
سرانجام در جلسۀ  11مهر ماه  1391در شوراي معين شوراي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد.

از ش�ما به خاطر ارائۀ توضيحات سپاس�گزاريم .آيا مطلب ديگري هس�ت كه در پايان

گفتوگو ،اشاره به آن را الزم بدانيد؟

يك نكتۀ مهم هس��ت كه مايل هستم به آن تأكيد كنم .عملکرد کشور در حوزۀ استعدادهای برتر،
موجب شده تصوري به وجود بیاد که نخبگی و استعداد ایجاد حق میکند ،نه ایجاد مسئولیت .در مقابل
دیدگاهی وجود دارد که اس��تعداد به جاي حق ،ایجاد مسئولیت میکند .البته ،کسی كه دارای استعداد
است و استعدادش را در کوران حوادث دوران آبدیده میکند ،این حق برایش ایجاد میشود که بخواهد
اثرگزاری داشته باشد ،اما این حق برایش ایجاد نمیشود که از مزایای بیشتری برخوردار بشود.
به نظر ميرسد دیدگاه نخست اسالمی نیست .بلكه حتی در مورد امامت و رهبری جامعه هم ما اعتقاد
داریم که امام یا رهبر جامعه ،به دلیل آنکه برگزیدۀ خداست و وصی پیامبر است ،حق مادی دیگری به
او تعلق نمیگیرد .این حق به او تعلق میگیرد که بگويد چون من وظیفه دارم شما را راهبری کنم ،پس
حق دارم در این مسند بنشینم .چرا كه از من در اين باره سؤال میشود و از شما سؤال نمیشود.
فرد نخبهاي که خدا استعدادی به او داده و خودش هم زحمت کشیده و موقعیت برایش به وجود
آمده و توانایی رهبری در حوزهای را به دست آورده و میتواند تحولي ایجاد کند ،بايد در مقابل خدا و

مردم پاس��خگو باشد .میگويد من باید جایی بنشینم که مأموریتم را به نحو احسن انجام بدهم و بعدا ً
پاسخگو باشم و روسفید بشوم .البته اگر شما این موقیعت را به او ندهید ،مسئله را برایش پاک کردهاید
و تکلیف از روی دوش او برداش��ته ش��ده است .پس اگر حقی هست ،در ادای تکلیف و انجام وظیفه و
مسئولیت است .اين نگاه مورد تأييد سند راهبردي كشور در امور نخبگان است.

از اينكه با صبوري و حوصله به س�ؤاالت ما پاسخ داديد ،سپاسگزاريم و برايتان آرزوي

موفقيت داريم.

